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Kunstwerk Wim Delvoye krijgt permanente
plaats in Sint-Baafskathedraal

Het werk 'OPUS' van Wim Delvoye werd door de Stad Gent aangekocht en is vanaf
vandaag, 28 augustus 2020, te bewonderen in de toren van de SintBaafskathedraal. Met 'OPUS' brengt Delvoye hulde aan de architectuur van
Vlaanderen én de stad Gent, waar hij decennialang studeerde en werkte.

Prominente plek
'OPUS', een variatie op het werk 'Suppo', waarmee Wim Delvoye onder meer in het Louvre in
Parijs te zien was, krijgt een prominente en permanente plaats in de hal van de SintBaafskathedraal. Daar zal het spoelvormige werk, dat aan de bovenkant wordt voorzien van een
stevig geïntegreerd ophangsysteem, met een stalen takel aan het plafond hangen.

'Op een steenworp van 'De Maagd' van Michaël Borremans kunnen
Gentenaars en bezoekers nu ook OPUS ontdekken van Wim Delvoye. Het
kunstwerk, dat door de Stad voor onbepaalde duur in bruikleen wordt gegeven,
is vanaf vandaag gratis te bezichtigen in de oostelijke klokkentoren van de
Sint-Baafskathedraal.'
— Sami Souguir, schepen van Cultuur

Gotiek in een hedendaags licht
Met 'OPUS' brengt Delvoye hulde aan de architectuur van Vlaanderen én de stad Gent. Het vijf
meter lange kunstwerk is gemaakt uit laser-gesneden, roestvrij staal, waarin kleine en grote
stukken met elkaar versmelten tot een spiraalvormige, gotische toren. Het werk wordt
gekenmerkt door een wiskundige symmetrie en skeletachtig maaswerk en verkent verschillende
artistieke stijlen, waarmee een nieuwe vorm van hedendaagse architectuur wordt gecreëerd.
Delvoye belicht de middeleeuwse gotiek met hedendaagse thema’s en industriële technieken.
Verder maakt hij gebruik van zeer decoratieve motieven en ornamenten. De hybride slinger
combineert het architecturale en het mechanische, het goddelijke en het seculiere, het
vrouwelijke en het mannelijke, traditie en moderniteit.

Waardevol alternatief
Enkele jaren geleden ontstond een overeenkomst tussen de Stad Gent en de kunstenaar. Voor
het memorabele stadsproject 'Over the Edges' maakte Delvoye in 2000 het glasraam 'Trans
Parity' voor de Drongenhofkapel. Er moesten er nadien nog 9 andere volgen. Deze plannen
gingen echter niet door.
Vandaag is 'OPUS' een meer dan waardevol alternatief. Een werk van een van onze meest
gerenommeerde kunstenaars op een plek waar vele Gentenaars én bezoekers ervan kunnen
genieten, in de oostelijke klokkentoren van de Sint-Baafskathedraal.
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OVER STAD GENT

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een compacte
stad en de openheid van een metropool. Met meer dan 261.000 inwoners en 78.400 studenten is Gent de
tweede grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig, historisch en eigentijds tegelijk.
De Stad Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief van haar burgers om zo te werken aan een
open, solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad. Meer info via www.stad.gent.
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